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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (47راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
 (آداب المحدث - الوهن أو عن رجلين السماع على نوع من - بدال الرسول بالنبي وعكسهإتابع: )

 عبد الكريم الخضير :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 ما نحتاج إلى قراءة.أقول: 
 اليوم. : طالب
 .إيه

أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،لى عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك ع ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

 :-رحمه هللا تعالى-لناظم فيقول ا
 :وشرعنا في شرح النظم إلى قوله "آداب المحدث"

 .................ثم حيث احتيج لك
 

 فييييي شيييييوا اروال واليييي   يييي د  يييي ك 
 ج

ما أن ، إنتابه طرفان ووسط، كغيره من األمورألن األمر ي ؟متى يبدأ التحديث ؟متى يجلس المحدث للتحديث
ال انقطع عنه، إن انقطع  ،وال يستمر وفي النهاية يفتضح ،وهذا موجود ،الحاجة إليه يبادر قبل التأهل مع عدم وا 

العلم ال يمكن أن  ،كتشفألنه ي   ؛عدم الحاجة إليه فإنه ال يلبث أن ينقطع بنفسه هذا إذا بادر قبل التأهل مع
في يوم  ولو تلبس بما لم يعط  ما مشى اليوم الثاني،  امشية والضحك على الناس، يعني لو مشى يوم  يمشي بالت
لم ن ثم إ ،ألنه يفتضح ويعرف الناس حقيقة أمره ؛فال بد أن ينكشف بعد ذلك، فال يلبث أن ينقطعأو يومين 

ن كانوا صغار   والناس ال ،ينقطع بنفسه قطع عنه ، ن بين من يفيدهم ومن ال يفيدهميميزو  اسيما طالب العلم وا 
ما يغني عنه ينصرف إلى  ،ي البلدف ،ولكن ال يحتاج إليه ،قد يتأهلإليه  تياجحاالوقبل  هذا إذا جلس قبل التأهل

شك أنه إذا  ولم يجلس للطالب مثل هذا ال ،في الطرف الثاني إذا تأهل واحتيج إليه ،هذا نوع أمٍر يكون أهم
ذا كان في دائرة الوجوب الكفائي بمعنى أنه ن عليه األمر فإنه تعي   ولم يقم بذلك أحد  ،يوجد في البلد غيرهيأثم، وا 

 نعم. ،فإنه يأثم كغيره ممن تأهل لذلك، يعني إذا تأهل واحتيج إليه فلم يجلس فإنه يأثم
  طالب:......

أن حاجة البلد در لو ق   المقصود أن الحاجة داعية حتى ،المسكون، القرية فما فوق  ،البلد المعروف المأهول
ألن التعليم واجب  ؛بد أن يقوم باألمر من يكفي ال ،تعين على أكثر من واحد ،الواحد ال يكفيها شخص واحد

 على الكفاية. 
 .... الطالب:..
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 يجلس في قريته.  ،في قريته ال يكلف أن يسافريجلس 
 .... الطالب:..

بلده وهو متأهل في دام هو  أن يسافر، ماال يكلف الطالب  ،سافركما أنه ال يكلف أن ي ،الكالم في قريته هو ،ال
حجام إإقدام قبل التأهل أو  يعني ،مذموم اهموال شك أن اإلقدام واإلحجام كال والحاجة داعية إليه يأثم إذا تأخر،

واء كان كم من شخص تأهل ونبغ ونبل س ،والواقع يشهد بهذا الحرمان ،لتأهل والحاجة، وال شك أنه حرمانبعد ا
يعني  ،ثم تخرج فلم يزاول التعليم ،وصار األول على دفعته أو الثاني أو الثالث ،في دراسته النظامية الرسمية

سواء كان  ،ال يحسن وال يتقن إال ما بين يديه من عمل ،اثم يعود عامي   ،ست سنوات ،المسألة خمس سنوات
 لو تخرج ،لكن غيرها ما في ،لتي تتكرر عليه في عملهأو غيره، من األعمال تجده يتقن الموضوعات ا اإداري  

، ونسي األبواب تردد عليه إال مسائل النكاح والطالقتاألول على دفعته وتعين في محكمة الضمان واألنكحة ما 
وال يلبث أن يكون في غيرها  ،في المحكمة مخصص للمعامالت ما يعرف إال أحكام المعامالت األخرى، قاضٍ 
ن االستمرار ذي يضمسيما مع النية الصالحة هو ال ه عامي وهكذا، فالتعليم والجلوس للناس المن األبواب شب

أو من أعظم وسائل التحصيل البذل،  ،الزيادة من خير يعني مع االستمرار ،في العلم، وهو الذي يزيد في العلم
وفيها خمسة  في روضة خضراء، من أقرانهأربعة مع  نفسه في الرؤيا ىرأوذكروا عن واحد من أهل الحديث أنه 

قيل  ،نعفجاء ليجلس على الخامس فم   فجلسوا على أربعة كراسٍ  ،هو ال يحدث ،فاألربعة كلهم يحدثون  ،كراسٍ 
 ،زكاته، والعلم كما يقرر أهل العلم ان أن يبذل ما عنده من العلم وهذهفمن األهمية بمك ؟ماذا قدمت لتجلس :له

الناس وال يطالع  مليع اشخص  والواقع يشهد بهذا، يعني لو افترضنا أن  ،فاق منهباإلنويشهد له الواقع أنه يزيد 
الكتب، يعني هو تأهل للتعليم ثم صار يسمع من الطالب هذه الكتب التي يقرؤونها عليه على طريقة المتقدمين 

وهذا يغنيه عن  ،يسمع، هذا يستفيد مما ايقرأ في الدرس الواحد عشرين ثالثين كتاب  ف   ،يعني كل واحد بيده كتاب
ن كانت القراءة مهمة بما  ،ويرد على هذا ،لكن هذا أقل المطلوب، وتجده يستفيد من هذا ،قراءته لنفسه، وا 

 .ستفاده منه هذا، وهذا من هذا إلى أن ينهضا
ته على ما حصله في دراس ايعني ما يجلس للطالب اعتماد   ،تحضيرالاألمر من أوائل وأما التعليم ال بد له في 

 ،ما يمكن أن يستغنى عن التحضير ،خنا الكبار إلى آخر درس وهم يحضرون شيو  ،بد من أن يحضر ال ،ال
قرأ عليه، وقبل ذلك يستفيد لكن على كل حال التعليم أفضل من عدمه على أي حال، يعني المعلم يستفيد مما ي  

من  ،له بمجرد القراءة تاء كثيرة ما تحرر ويتحرر له أشي ،يستفيد بما يتجاذبه مع الطالبثم  ،مما حضره في بيته
، وله أجر هؤالء الذين تعلموا على يديه، وأجر من تعلموا على متعدٍ   إضافة إلى أنه نفع   ،هنا تأتي أهمية التعليم

تي ال تقبل ألن العلم الشرعي من أمور اآلخرة المحضة ال ؛أيديهم، وكل هذا مشروط بالنية الخالصة الصالحة
من كالم  االنتقاءوفيه شيء من  ،اولو كان كالمهم مؤثر   ،د من هذا، وال نغتر بوجود بعض المعلمينالتشريك ال ب

كالم يعني ننقله عن السلف كالم ب نأتي رى ألننا ن ؛كل واحد يتحدث عن نفسه ،السلف ما تدري عن دخيلته
أن يصحح لنا  -جل وعال- والواقع بخالف ذلك، لكن نسأل هللا ،فيظن بالمتحدث أنه يطبق هذا الكالم ،طيب

 .وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه ،لكم النياتو 
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

 سم. 
 .... الطالب:..

وهم طالب  ،علم صغار العلم ال يلزم أن يكون من الكبار، يعني طالب العلم في المتقدمينفالذي ي   التأهل نسبي،
 ةهلت لدارسة التدمريالمتقدمين تأ في مرحلةاآلن يعني أنت  ،علم ما زالوا في الطلب يعلمون الصغار، ال مانع

ذا شرحوا فهمت مثال   ،على المشايخ وكشف الشبهات والكتب السهلة  ،ما الذي يمنع أن تشرح األصول الثالثة ،وا 
واألمثلة حتى من الوقت الحاضر،  هذا وما زال العلماء يتعلمون ويعلمون في الوقت نفسه، ؟االتي مرت بك مرار  

ما أحد  ،أوقات أخرى في ويعلمون  ،من الكبار يعني -رحمه هللا-يخ ابن باز يعني كان يحضر دروس الش
علم، وقد يوجد في المتعلمين من يحسن تعليم فالتأهل نسبي، فأنت تتأهل لمن ت   ،المون لو لم يعلموا، بل ييلومهم

ولذا يوجه  ؛من الكبار الصغار ويحسن التعامل معهم أكثر من الكبار، أفضل من الكبار يعلمالصغار أحسن 
 على هذا، إذا احتيج للعالم يجلس، إذا تأهل واحتيج إليه يقول: إلى نفعهم، والعمل جارٍ 

 فييي شيييو اروال.....................    .................ثم حيث احتيج لك
 ج

 .تتأهل ويحتاج إليك :يعني من غير تحديد بسن معين، بهذا الضابط
................................... 

 بأنييييييييييييييي  يح ييييييييييييييي  ل  م يييييييييييييييينا
 

 ....................وال    د   ك 
................................... 

  ج
بن عبد العزيز مات لم يكمل األربعين، ؟! عمر قبليعني ما تبدأ التعليم إال بعد خمسين سنة، طيب إن مت 

، النووي زاد على الخمسين قليال  ي الخمسين، في الثالثينات، سعيد بن جبير ف -رحمه هللا-الشيخ حافظ الحكمي 
 .مالك بن أنس جلس قبل العشرين ،ال أصل له، وهذا فيه تثبيطالتحديد بالخمسين  لمقصود أن مثل هذاا

................................... 
 بأنييييييييييييييي  يح ييييييييييييييي  ل  م يييييييييييييييينا

 

 ....................وال    د   ك 
 ...............................اعام  

  ج
ال يكفي أن يطالع  ،علمه يعني اآلن هو بحاجة إلى أن ينمو ؟يعني إذا وصل إلى الخمسين ماذا بقي من قوته

المسائل، وهذا  ويحاورونه ويحررون لهالطالب  هابد من مناقشة ومحاورة في العلم، يناقش في ال ،مثلما ذكرنا
 .في القديم والحديثمعروف 

 بأنييييييييييييييي  يح ييييييييييييييي  ل  م يييييييييييييييينا
 

يييييييييييييي   وال بييييييييييييييأ   ر عينييييييييييييييا  اعام 
  ج

لكن ال يلزم من هذا أن  ،أوحي إليه بعد اكتمال األربعين -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،األربعين األشدل ااكتم
 أو الحكم بين ،أو لتأليف الكتب ،ال يتصدى لتعليم الناس ،الضابط التأهل ،األربعين ينتظر اإلنسان إلى أن يبلغ

-نه إذا اشترطنا هذا وجاء شخص وجلس للتعليم : إد أكثر مما يصلح، قد يقول قائلفيفس ،قبل التأهلالناس 
يعني مثل الفتوى  ؟بد أن يشهد له باألهلية بالتأهل؟ أو النه شهد لنفسه : إهل نقول -وهذه من الغموض بمكان
دون ما تشيب له ر و وي ،دون النصوصور وي ،هذا ويشددون  وتجد أهل العلم يذكرون  ،ديدشجاء فيها ما جاء من الت

ألنه ال تخفى عليه هذا النصوص، هذه من المضايق حقيقة  : إنه تجاوز هذه المرحلة وتأهل؛هل نقول ،الولدان
يكفي في ذلك وهل  ؟بد أن يشهد له غيره نه شهد على نفسه أنه بلغ هذه المرتبة؟ أو ال: إيعني، هل نقول
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ويشهدون  -طالبهم–لذين هم يعرفون أحوال الطالب بد من شهادات أهل العلم ا الشهادات الرسمية أو ال
وفيهم في  كل من تخرج فهو مشهود له بأنه تأهل، ،بينما الشهادات الرسمية تشهد للجميع ؟لبعضهم دون بعض

يورد ما جاء في التحذير من الفتوى بغير علم، أو التحذير من القضاء العالم حينما  :قولالحقيقة من لم يتأهل، أ
أمور  كأنه شهد لنفسه أنه تأهل، لكن هذه ، أو يجلس للتعليمأو يجلس للفتوى  ،ثم يجلس للقضاءقبل التأهل 

تأهل،  اغد   ،بزوغ الشمس، يعني اليوم ما تأهلأو حتى للعالم نفسه مثل  ،حقيقة ما هي من الوضوح للناس كلهم
: نسبي ينظر في والتأهل مثلما قلنا ،ائ  فشي اإنما نموه مثل نمو النبات شيئ   ،يهذا ما هو بصحيح، ما يمكن يأت

هل  ،عن درس لفالن فجأة ي علنتجد في يوم من األيام  ،وزمنه، كما هو حاصل اآلنرفه أحواله وأقرانه وبلده وظ
ليس بمعصوم  ،ال بد أن يقعو  ،ن أمس ما تأهل واليوم تأهل؟ يختبر إن مشى وازداد في تحصيله وكذا: إنقول

 .بد أن يقع في أقواله ما يقبل وما يرد لم، البر أهل الع، ولو كان من أكحتى لو تأهل
وال تقييد بخمسين وال  ،م بنفسه من أجل أن يؤهلها لتحصل له هذه األجور العظيمةتفعلى طالب العلم أن يه

 :أربعين، قال
................................... 

 

 ....................وال    د   ك 
 

 .صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ،ي ابن خالد الرامهرمز 
 بأنييييييييييييييي  يح ييييييييييييييي  ل  م يييييييييييييييينا

 د............................... ور  
يييييييييييييي   وال بييييييييييييييأ   ر عينييييييييييييييا اعام 

 ................................... 
 قد تأهل.ال يصل إلى العشرين و  أو وقد يبلغ الستين وال يتأهل، وقد يبلغ العشرين ،ألنه قد يبلغ الخمسين نعم رد

د والشيييييييييييييي  ب يييييييييييييير البيييييييييييييار     ور 
 

 ................................... 
 

 .الشيخ ابن الصالح
ييييي    ........................ب ييير البييار     َص...........................َ ص 

 

 ،ةووصل إلى خمسين سن ،يعني طالب علم من سائر طالب العلم أكثر من مالزمة الشيوخ والتردد عليهم 
يعني يجد نفسه أنه ليس بأهل لهذه المهمة  اوجلس لتعليم من يمكن أن يستفيد منه ال بأس إلى أن يجلس مجلس  

ونظر في الشروح  ،وحفظ المتون المقررة لطالب العلم ،أنه إذا أكثر التردد على علماءفيترك، لكن في الغالب 
 .أنه يستطيع أن يمشي صغار الطالب
 ب ييير البييار    ................والشييي 

 

يييييَص...........................   َ ص 
 

أفتى سيما مالك  ال ،بل قبل العشرين ،يعني هؤالء برعوا قبل الثالثين "والشافعي ال كمالكا "يعني كالم ابن خالد 
 ال كمالكا "تحديث والتعليم وغيره، األمثلة كثيرة في هذا، للسبعة عشرة، الشافعي قبل الخمسة والعشرين جلس ل

 ،يعني هناك نوعيات جلسوا في أوقات أو مع توافر شيوخهم، اإلمام مالك جلس في المسجد النبوي  "والشافعي
 ،، موجود في المسجدبن أبي عبد الرحمن ةربيع ،ربيعة الرأي ،وشيخه ربيعة في المسجدعليه وكثر الجموع 

معه، وتجد بعض  المسجد يصلي ، وتجد بعض شيوخه فيوتجد بعض طالب العلم يبرع في هذا ويحضره الناس
  ؟وفي هذا منقبة للطرفين، للشيخ والطالب، نعم، االشيوخ يحضر أحيان  
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 .... ...طالب:.
مكتمل خالص ما عاد يمكن ينضج أكثر من هذا، واألربعين  ،الخمسين النضج كاملأن السبب يعني النظر إلى 

بداية  ،الثالثين :قالومنهم  ،العشرين :ومنهم قال ،العشر :ومنهم قال ،كما قيدوا بداية الطلب بالخمس ،األشد
إهدار  ،هذا ضياع ؟!تجلس في بيتك إلى أن تبلغ ثالثين ؟!هذا معقول هذا ،ثالثين أهل البصرة :طلب العلم قالوا

نعم وجد من أهل العلم من هو أهل للتعليم وطلب  ،للعمر، ومثل هذا يجلس إلى الخمسين يتردد على الشيوخ
، مالزمة لعالم من العلماء يستفيد منه في كل درس ومع ذلك يدرس في أوقات أخرى  ،ن بلغ الستينالعلم إلى أ
لكن يعني من خالل الواقع أيهما أفضل أن يستمر مثل هذا في حضور الدروس أو يكثر من  ،فائدة جديدة

يعني  ،معروف لديه ألن أكثر ما يقوله الشيخ من خالل حضور ثالثين أربعين سنة بال شك الثاني؛ ؟التدريس
ثالث قد ال يستفيد إال بنسبة أو ثم بعد سنتين  ،ة مما يقوله الشيخمر قد يستفيد بنسبة خمسين بالمائفي أول األ

 ،امرار  ليه تكرر ع ،يتضاءل األمر إلى أن يستفيد بنسبة واحد بالمائة، أما الباقي معروف عنده ثم ،ثالثين بالمائة
قيل يعني يمكن عشرين أو ثالثين مرة، واألذن تمل من  ،وهمتلقد لو أقوله اآلن مل اعني أنتم سمعتم منا كالم  ي

خمسين سنة يكفي لمعرفة منهج الشيخ  ،أربعين ،مثل هؤالء الذين لزموا الشيوخ ثالثين :فأقول ،كثرة السماع
وال  ،رهافإذا سمعت بفتوى تخالف ما تصورته عن الشيخ بادرت إلى إنكا ،تعرف منهج الشيخ ،خمس سنوات

قبل أن  ، لكن يكثر من العطاء في هذه السن،يعني هذا أن اإلنسان إذا بلغ الثالثين خالص ينقطع عن الدروس
تجد يعني  ،يحول دونه وبين العطاء ما يحول من مرض وا عاقة وشيء من هذا فيندم على أن يكون أعطى وقدم

ما وجدت  ،أو مؤلفات في المكتبات ات لهم دروس  ت ما وجدمن الكبار يشار لهم بالبنان إذا رحت إلى التسجيال
هللا  همجزا -ويتواضعون  ،ويتذرعون  ،ما تأهلنا ،ما كمل النصاب ،بعدين بعدين ،سببه التراخي هذا كل ،ئ اشي
 العام مقدم على مثل هذه األعذار. لكن يبقى أن النفع -اخير  

 وينب ييييي اكم يييياك ال ي شيييي  ال ييييرم
 
 ج

 وبالثمييييييييياني  الييييييييي   ييييييييي د  ييييييييي م 
 

فيه الطويل الذي تقدم في  والخالف ،انتهينا منه ؟قبل متى يبدأ بطلب العلم همتى يمسك؟ اآلن عندنا فيما أخذنا
 :ألنه هل يقال للمتأهل ؟ع اليوم، ومتى يكف عن التعليمو هذا موض ؟ومتى يبدأ التدريس والتعليم ،دروس مضت

السيوطي لما بلغ الخمسين قطع الدروس  ؟يقف عنده -سن-! أو هناك حد ؟جلس للناس إلى يوم الوفاةا
 ،ضاع وقته يعني هذا ما ،مائة مصنفستحتى مات عن  ،وقطع أي ارتباط بالناس واتجه إلى التأليف ،واإلفتاء

األمران ألف وعلم وأفتى هذا من نعم هللا  لكن إذا اجتمع ،كونه انتقل من شيء إلى شيء كالهما محمود مطلوب
لنفسه أكثر من  ى تحر ييعني  ،قبل خالص غيره ،على خالص نفسه اكون حريص  يشريطة أن  ،على اإلنسان

ال ما تأهل ،غيره هللا  ،ما هو معنى هذا أنه يفتح الباب على مصراعيه، وكل ما طلب منه شيء تأهل له وا 
ذا سئيكييح  ي ينفتح للناس لكن بقدر استطاعته.يعن ،ال يعني هذا ،ل عن مسألة ما تردد فيها، وا 
وكثر النقد الموجه إليه،  ،إذا ظهرت عليه أمارات التخليط "ال ي ش  ال رم -يعني عن التعليم- اكم اك وينب ي"

  : لو اقتصرت على العبادة أفضل لك.هنا يقال له ،وسبق فهمه إلى غير الصواب ،وكثر سبق لسانه
 وينب ييييي اكم يييياك ال ي شيييي  ال ييييرم

 
 ج

 وبالثمييييييييياني  الييييييييي   ييييييييي د  ييييييييي م 
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لب أن ألنه في الغا ؛اورأي   وأثبتهم عقال   ،اولو كان من أحسن الناس فهم   ،يقول: لو وصل ثمانين خالص يوقف
في بداية  سان بحسبه مثلما قلنا في التمييزالخرف، لكن كل إن ااإلنسان، يحصل فيهفيها  الثمانين يخرف

 الطلب.
................................... 

 
 ج

  ييييييييي د  ييييييييي م وبالثمييييييييياني  الييييييييي  
 

، لكن النماذج في والذكر والتالوة أولى بهينصون على أن من بلغ الثمانين اتجاهه إلى العبادة  لعلما مع أن أهل
 المتقدمين والمتأخرين ممن استمر في التعليم إلى أن وصل المائة أو جاوز المائة هذا موجود. 

   ثاليييييٍ عمييييي ا ليييييم يلييييي فييييي   يكييييي
 كييييييييييأن ا ومالييييييييييكا وميييييييييي  فعيييييييييي    ج

 

لكنه في أواخر  ،مات عن مائة وثالث سنين ،واستمروا على التعليم، أنس جاوز المائة ،الثمانين واعني جاوز ي
إذا بلغ الثمانين يقف  وأنه ،هرمزي د الراموهذا مما يرد كالم ابن خال ،فإنه حفظ ونسينا ،يقول: سلوا الحسن هعمر 
 .التعليمعن 

 -وب  ت يييييييييييييييييييا-ا  الثمييييييييييييييييييياني  
 ليييي  تر مييييا قييييد أحو ييييٍ  ييييمعي ا   ج

  ج
لكن مع ذلك قد يتجاوز  ،ثمانين في الغالبوأحوجت القوى كلها، تحوج ال ،وأحوجت البصر ،أحوجت السمع

  فرح به الطالب. ادقيق   اواختبر بعضهم ورد رد   ،وهو ثابت العقل ،بل المائة ،بل التسعين ،الثمانين
 فإإإإإإإإن يكإإإإإإإإون ثابإإإإإإإإت عقإإإإإإإإٍل لإإإإإإإإم يبإإإإإإإإل

 كإإإإإإإإإإإإإإإإإأنٍس ومالإإإإإإإإإإإإإإإإإٍك ومإإإإإإإإإإإإإإإإإن فعإإإإإإإإإإإإإإإإإل   ج
 

مالك بن  ،نجم السنن ،مام دار الهجرةإومالك  ،-عليه الصالة والسالم- بن مالك الصحابي خادم النبينس كأ
 ل المائة.لهم بعد تجاوز التسعين بعيعني من فعل ف "وم  فع "أنس 

 كييييييييالطلرف حييييييييدثوا بعييييييييد الما يييييييي   ج  والب ييييييييييييوف وال  يمييييييييييييي وف يييييييييييي 
 ج

يعني جمع من أهل العلم  "  وف"ي كذلك حدث بعد المائة، جيم، وكذلك الهر طويال  م  ع   ،حدث بعد المائةالبغوي 
الطبري حفظ له  ،ا المائةو يعني بعد أن جاوز  "حدثوا بعد الما  "أبي الطيب طاهر بن عبد هللا الطبري  كالطبري 

ال  ؟!والموه كيف تقفز وأنت بهذا السن ،موقف قفز من حفرة بعد أن جاوز المائة يعني يمكن يحصل لك كسور وا 
 افحفظها هللا علينا في الكبر" إمام أن ،ها في الصغراجوارح حفظن: "فقال المقالة المشهورة ،يء تندم على ذلكش

ن متجاوران، ي؛ ألن الشارعشارع الفريان  ،ال ،كان يسمى شارع الغنم ،رأيته في شارع عثمان بن عفان داخل البلد
الحفريات  ،القديمة العميقةن المسجد فإذا الحفريات قبل ثالثين سنة، خرج م ،شارع الفريان يناهز المائةفي 

فجزم الناس أن الشيخ  ،أعمى ويناهز المائة، كفيف و خرج من المسجد فسقط فيها ،رى أسفلهايعني ما ي   ،الخرافي
، يعني انكسر العصا ،استمر يمشيو والثياب  نفض البشت ،فأخرجوهوهو إمام مسجد،  ،مات ،خالص انتهى

وهللا  ،في الصغر يحفظها هللا في الكبر يعني الجوارح إذا حفظت ،لكن هذا الحاصل ،دالرجل مات منذ أم
 .المستعان

 كييييييييالطلرف حييييييييدثوا بعييييييييد الما يييييييي   ج  والب ييييييييييييوف وال  يمييييييييييييي وف يييييييييييي 
 ج

تسعين  ،ومات سنة عشرين ،ألنه ولد سنة ثالثين ؛في ليلة الوفاة مع التسعين -رحمه هللا-شيخنا الشيخ ابن باز 
آخر  إلى الساعة الثانية عشرة وهو يفتي، والشيخ ابن عثيمين في ،وفاة إلى منتصف الليل وهو يفتيليلة ال ،سنة
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لما  ؛المقصود أن العلماء يتلذذون بمثل هذا ،خر ليلة من المسجد الحرام إلى المستشفىآ حملوهدرس، يعني ليلة ي
جل -إخالص العمل هلل  احضر دائم  لكن نست ،كون اإلنسان يختم له وهو على خير ،ون من حسن العاقبةفيعر 

 ،ال تحتسب تحتسب، أو مالك من هللا ما لم  ، كيف بك إذا بدأألن المسألة مزلة قدم في هذا األمر؛ -وعال
وقد  ،من تسعر بهم النار شخص عمره كله أفناه بالتعلم والتعليم، لكنه تعلم وعلم ليقال: عالم ليعني الثالثة أو 

 .قيل
وذكروا من أوصاف  ،ورحب بهم ،استقبلهمو  ،-عليه الصالة والسالم-لما جاءوا إلى النبي ي بن حاتم وأخته دوع

))أراد لما انتهى عدي قال:  ،يعني ذكروا من كرمه وجوده ما هو مسطر في الكتب إلى اآلن ،أبيهم ما ذكروا
جواد إلى  :سوف يقالجواد، و  :ليقال ؟ماذا قصد ،فحصل له اأراد أبوك يعني قصد شيئ   ((فحصل له اأبوك شيئ  

سيما ما هو من أمور اآلخرة  فالذي يخشى ممن يزاول هذه المهن ال ؟!لكن ماذا له في اآلخرة ،قيام الساعة
من أن يتوقع أنه مع الصديقين يكون من أول من تسعر  فيكون بدال   ،ال يحتسب ماله من هللا  المحضة أن يبدو

 .والعافية السالمة هللا نسأل ،بهم النار
 ...................................  ج  ي يييي  ا  ا عميييي  ام يييياك نب يييييوي

 

 عليه طرأ من ي مسك الذي أن والغالب العمى، عليه طرأ أو ،أكمه يعني أعمى مرهأ أول من نكا سواء األعمى

 تاب.ك في علمه كان إذا مايف كالمهم لكن ،يستمر هذا حصل ما العلم من وحصل أعمى وهو عاش من أما ،العمى
 ...................................  ج  ي يييي  ا  ا عميييي  ام يييياك وينب ييييي

 

دخال الكتاب، على حدأ ىتعد أو ،الكتاب ضياع أو ،العمى بسبب تخليطه من يعني  مثل فإن ه،في منه ليس ما وا 

 وهذه يمسك، فاألعمى ،منه ليس ما كتابه في يدخل بمن ابتلي راوٍ  من وكم مظنة، كتابه في ما يحفظ ال كان إذا هذا

 يتأثر التدريس، يتأثر أنه شك ال البصر وفقد ،حصل ما له حصل لو يعني كتب، من يشرح الذي ،مثلنا لها ينتبه

 ولذلك ؛مشكلة عنده ما هذا حفظه من ويشرحها المتون  يحفظ الذي أما ،مشكلة عنده ما الكتاب بيده وهو ،تعليمه

 الذين الشيوخ من واحد يعني ،ومراجعتها فيها النظر يديموا وأن ،المتون  بحفظ يهتموا أن العلم لطالب ونصيحتي

 ،الكتاب هذا أعرف أنا :يقول ،كتاب في يقرأ المسجد بإمام فإذا المساجد من مسجد في حضر الصغر في حفظوا
 إذا حيثب اتهظبمحفو  يهتم أن العلم طالب على ؟كتاب أي في لكن علي   ر  م هذا الكالم ؟اسمه ما أدري  ما لكن

 إذا إال اللهم ؟يشرح كيف يعم إذا لكن ،سهل بيده والمتن يبصر كان إذا ،أطر  ما عليه طرأ وقد تعليمها إلى احتاج

شرح كلمة كلمة،  ،وهذه طريقة يعني الشرح الممزوج موجود عند أهل العلم ،جملة جملة القارئ  يوقف أن يريد كان
لها قبل  حفظٍ واستيعاب المسألة تحتاج إلى  إذا استوعب المسألة،ستطرد معها إال يلكن مثل هذه الطريقة قد ال 

اإلمام أحمد يحدث من كتابه،  ،اأبد  عيب  هما في ،أو إمساك بالكتاب كما نفعله ويفعله كثير من الشيوخ ،ذلك
ال ،إشكال هويحفظ سبعمائة ألف حديث، هذا ما في  لكن اإلشكال فيما لو طرأ عليه مثلما يذكر المؤلف عمى وا 

 يختل طريقه.شيء يجعله 
 ...................................  ج  وا   مييييي   يييييي  ل ييييي و قيييييد َعيييييَر 

 ج
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شخص يطلب أو مجموعة من طالب العلم يطلبون أن أشرح لهم التدمرية، أنا أعرف أن الشيخ عبد الرحمن 
 نحنمن كتب األصول،  ااب  ن يطلبون كتأتو ي ،الشيخأقول: روحوا إلى  ،ح التدمريةر البراك أفضل ألف مرة يش

ربنا -يعني وهلل الحمد-في العلوم كلها ونستطيع ئ دامبعندنا  ربنا وج  لكن المسألة التي يشير إليها المؤلف  ،وج 
 .......يعني أنهو  ما

 يقول:والذي يليه 
 وتيييييييرك تحيييييييديثا بح ييييييير  ا حييييييي 

 

 ................................... 
 

من  ا، بدء  كلهم يتكلمون في المناسباتلكبير يتكلم كما هو الحاصل يعني شيوخنا يعني لو جاءوا إلى الشيخ ا
ث بحضرة شيخي فهو دال أتح :قال ثم ينتقل األمر إلى من بعده، يعني لو أن من بعده ،الشيخ ابن باز فما دونه

 لكنه محق. ،محق، وقد يلومه من يلومه
 وتيييييييرك تحيييييييديثا بح ييييييير  ا حييييييي 

 

 ................................... 
 

 .األيام دول :قولأترك األمر له، يوم من األيام أن ي   هوسيأتي ،واالعتراف ألهل الفضل بفضلهم هذا من األدب
 وبع ييييييييي م كييييييييييرال ا  ييييييييييل عنيييييييييي 

 لل يييييييييييييد وفيييييييييييييي  أولييييييييييييي  منييييييييييييي    ج
 

أنت في حي  ،إال لعارض مثال   ،يعني ما تأتي إلى شخص مفضول وتأخذ عنه علم ويوجد من هو أفضل منه
أنت ما عندك وسيلة نقل، أو ما عندك  لكن ،وفيه في حي آخر من أولى منه وأفضل ،علمشخص متأهل ي   هيوف

أو الغديان من  من أهل العلم مأو ابن فوزان أو غيره وح إلى الشيخ البراك أو ابن جبرينوقت يسعفك إلى أن تر 
ذا أشكل علي  ، ب البيتانأيسر لي جهذا وهللا  :شيوخنا، تقول فالشيوخ بالهاتف نصلهم، إذا عرض مثل  شيء وا 

ذا لم يعرض فترك األولى ال  شك أنه حرمان. هذا معك حق، وا 
 طالب:.......

الشيخ و  رة شيخه ليسدده، إذا حصل منه شيءيحدث بحض ابعضهم يحدث بحضرة األولى ويعتذر بأنه قصد   ،ال
واألمور  ،ذر بأنه يترك المجال لشيخهتعويهم من باب الكسل ما وده يتكلم وبعضاالعتذار، ه، بهذا موجود يسدد

 . -وعال جل-، وهللا المستعان، وال يعلم بالنيات والخفايا إال هللا بمقاصدها، وهذا موجود
 وبع ييييييييي م كييييييييييرال ا  ييييييييييل عنيييييييييي 

 لل يييييييييييييد وفيييييييييييييي  أولييييييييييييي  منييييييييييييي    ج
 

لة على من هو كما قلنا في مسألة الدال ،أو بالتحصيل يعني يتعرف لمن هو أفضل منه ،األولى إما بالسن مثال  
لم تكن الفائدة بقدر ما يبذل من جهد، لكن ن وبعض الناس قد يحضر عنده وا   ......،وأفضل أولى منه وأعلم

  ......هناك أمور تحتف
 وال تمييييييييييييييييييم  حييييييييييييييييييد وأقليييييييييييييييييي 

 

 

 ................................... 
 ج

ممن له حق عليك  ،من العلماء ،ن من الوالةسواء كا ،كان اكان، ال تقم ألحد أي   افدخل من دخل أي  ......... 
عليه الصالة -ألن قطع الحديث أنت اآلن تتكلم بكالم النبي  ؛ال تقم ألحد ،أو ما أشبه ذلك أبيك أو عمك

لذلك ال تقم الستقبال هذا  ؛شك أنه إيثار لفالن على الحديث ، وقطعه من أجل فالن من الناس ال-والسالم
يقرر أهل العلم أن القرب  ، المفاضلة بين القرببين القرب يدخل في مسألة المفاضلة ، مع أنهكان االقادم أي  
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الرجل مع أبيه وصل إلى باب المسجد  ، لو أنما يجعله فاضال   لكن يقد يحتف بالمفضول منها ،في الشرع ةمرتب
ا أو حتى في الصف أفضل، لكن كون االبن يؤثر أباه في مثل هذ ، وال شك أن الدخول إلى المسجد أوال  امع  

أو في القرب من اإلمام يترتب عليه مصلحة أعظم من المصلحة المرتبة على القرب من اإلمام، لو أن  ،األول
قل إليك عنه أو نقل إليه عنك، ن   ،أو من أهل العلم دخل المسجد وأنت تعلم وبينك وبينه سوء تفاهم مثال   اشخص  

شك أنه راجح، إذا كان الشخص  هذا ال ،نزلته ليزول ما في النفسفأردت أن تقطع الحديث وتستقبله وتنزيله م
ت أن ترفع من شأنه در ، وأوصار الطالب يتناولونه ،مما ال أصل له ن منزلته وقيل فيه ما قيلل عز  بحيث ن  

 قال:، فلك أن تفعل، ترجيح بأمر خارجمن ال األن ما قيل فيه ليس بحق، هذا أيض   ؛ليرجع إلى منزلته
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قبل على الطالب بالسوية، يعني ال تخاطب واحد كل الدرس والبقية كأنهم غير موجودين، انظر إلى الطالب أ
وال جهة دون  ،دون بعض ايعني ال تخص بعض   اع  جمي "وأقل  ع ي م" على حد سواء، وعلى كل حال يقول:

ألنه  ؛ون باألكثرظنعم هم الذين يح ،ون باألكثرظعلى سمت الجلسة هم الذين يح ني الغالب الذيجهة، لكن ف
فال يعني هذا أنه أهمل من بجانبه من يمين أو شمال من أجل اختصاص من بين يديه  ،لشيخل مثال  هو األريح 
 ،بمثل هذا يأتي ىظذي يريد أن يحم للذي أمامه، والأكثر ما يوجه الكال ولذا تجدون  ؛لهذا السبب ،ال ،دون غيره

 ."ول حديث رت   "وال أحد يمنعه، وعلى كل حال ينبغي أن يعدل الشيخ بين طالبه 
 ...وسلم على نبينا محمد اللهم صل

 :-رحمه هللا-يقول 
................................... 

 

   ......................ول حديث رت    
ع مفهوم، بحيث ال يكون هذرمة وال هينمة و في قراءته بكالم مسم تأنىيث، بل يعني ال تسرع في قراءة الحد
ألن المقصود  ؛بل يبين ويوضح ،يسرد، وال يهذ كهذ الشعر أو بعض الكلمات، وال ،بحيث تخفى بعض الحروف

فال  ((ائبالغوليبلغ الشاهد منكم )) ((بلغوا عني)) :-عليه الصالة والسالم-لقوله  استجابة ؛من التحديث التبليغ
وليس معنى هذا الترتيل  ،بين كل حرف من مخرجهال يتم التبليغ إال بالتأني والوضوح واإليضاح بحيث ي  و  حصلي

ن ال بصوت واضح بي   أن تطبق عليه األحكام، إنما يقرأ ال، ليس معنى هذا ،أن تطبق عليه أحكام التجويد مثال  
ألن  ؛ية ما يريدون قراءته، القرآن يشترك فيه جميع المسلمينيخفى منه شيء، وأهل كل بلد لهم طريقة في تأد

 نجد مثال   ، ويقرأه كل أحد، لكن قراءةي، ويقرأه األعجمييقرأه العرب ،لقراءته قوانين محددة مضبوطة ال تتفاوت
يعني نبرة الصوت، أذكر لما شرحنا كتاب  ..والحجاز تختلف قراءتهم عن ،الحجاز ةللحديث تختلف عن قراء

ومن  ،وكان الشيخ عبد هللا هو الذي يقرأ بصوته المعروف الجميل ،في دورة علمية ،لفتن من صحيح البخاري ا
ما الدليل على  :لناق نحن ؟وما الدليل على جوازها ؟خالل االنترنت جاءت األسئلة هل تجوز مثل هذه القراءة

هل  القبائل تختلف في نطقها، ،س وأعرافهملعادات النا ألن الكالم وتأديته مما لم يرد فيه نص متروك ؟منعها
ما يقول  ؟أو اليمني ينطق مثلما ينطق الشامي ،اأبد   ؟مثلما ينطقه المشرقين المغربي ينطق الكالم : إأحد يقول

 د تأديته بطريقة غير متكلفة وتصل إلى....... أحد هذا ال في القديم وال في الحديث، فالمقصو 
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 ................................... 
 

ألنها ثابتة  يقال في مثل هذا خطبة الحاجة؛ ما، وأولى ه دليل بخصوصهفيله صيغة مما لم يرد ....... 
بين  يدعو "دعاو"و كفى  -عليه الصالة والسالم-على النبي سلم و  وصل   ،الحمد دأأسلوب ابتأي وعلى  ،بالنص

أهل  دهذه طريقة متبعة عن ،سواء كانت من الكتاب أو السنة ،وامع األدعيةيدي الدرس بأدعية جامعة من ج
 .سيما أهل الحديث في بداية دروسهم العلم ال
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بدأ فيه وال ي  )) ((بسم هللابدأ فيه بال ي  ذي بال  أمرٍ كل )) :يستدلون على هذا بما يقال في أوائل الكتب من حديث
العلم حكموا على الحديث بجميع طرقه  أهل من اوعرفنا أن جمع   ((بالصالة علي  )) :وفي رواية ((بحمد هللا

مي ونحمد س، بل نال ،أننا نبدأ بأي كالم كانكلها ضعيفة  هطرقعف، وليس معنى هذا أنه إذا كان وألفاظه بالض
 ،ةونتشهد ولو ضعف الخبر؛ ألن القرآن مبدوء بالبسملة والحمدل -سالمعليه الصالة وال-علي النبي  ونصلي

وليس فيه  ا، يعني بعض الناس يسمع شيئ  ة بالبسملةدوءبمة، الرسائل النبوية لالحمدب مبدوءة الخطب النبوية كذلك
 .......ضعف هذا الحديث معناه أن وجوده كعدمه امن فقه النفس، يسمع أن فالن   ةأدنى مسك
لها عتج ،بربع عين، وألغى كل الدنياسمع  يعني ما يستوعب مثل هذا، هذا -سبحان هللا- اإلشراق لعجائزصالة ا

 ةوعملي ةهذا الكالم ليس بصحيح، يعني إذا ضعف هذا الدليل فهناك أدلة أخرى قولي ه،عينكلها سوداء في 
ذا وجد مثل هؤالء صاروا إ ،لكن اإلشكال في أنصاف المتعلمين ،هذا الكالممثل متضافرة على شرعية 

فإذا شباب يعني ال أبالغ إذا  ،نحن ذاهبون على رمي الجمرة في يوم العيدو في الحج قبل الماضي  ..،يتصرفون 
من  اما رأيت البارحة أحد  هلل الحمد  يقول:الثاني ، اثنين يحدث واحد منهم في أوله : إنهم في الثانوي،قلت

حتى : "نام من قوله اأخذ   ألن بعضهم قال ؛وال واحد يوتر -الحمد هلل- رأيتيعني في مزدلفة، ما  ،المبتدعة
ما عندهم  ، شباب صغاريوترالذي  اما أوتر تلك الليلة، فجعله مبتدع   -الصالة والسالمعليه -أن النبي  "أصبح
ندم عليه، انتظر كم من كالم قيل ثم يعني  ،سبحان هللا ،من المبتدعة اأحد  وما رأى  ،ةالكلمهذه فسمع  ،شيء

  .وهللا المستعان
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 فييييييي لييييييدو م  يييييي ا و تميييييي  معييييييا 
 

فيترك  ،وما يليها تحتاج إلى شيء من التفصيل ،مجالس اإلمالءبعد هذا:  يعني يبدأ المجلس بهذا ويختم به،
 وهللا أعلم.  ،-إن شاء هللا تعالى-للدرس القادم 

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،سولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ور 
 


